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کروکـی معمـاری 
دو ساالنه آثار برتر 91 ـ 1390

گردآوری و تألیف: مرتضی صدیق )مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران(
                               رکسانا عبدالهی ) عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم(

با همکــاری: مهندس رضا رحیمی )مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد هشتگرد( 
                       مهندس مصطفی صادقی فر )مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهشهر(

                       مهندس مقداد شریف
صفحه آرایی: منا گندمکار

چاپ اول: پاییز 1391
شمارگان: 1000

چاپ و صحافی: مؤسسه چاپ آستان قدس رضوی
شابك: 5 ـ 07 ـ 6509 ـ 600 ـ 978

انتشارات: کتابکده کسری
مشهد ـ فلسطین14 ـ پالک10 تلفن: 7670019 / 7641372 ـ 0511

کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب برای ناشر محفوظ می باشد.
مرکز پخش: کتابکده کسری

تلفن: 7670019 ـ 0511  همراه: 5124219 ـ 0915 

صدیق،مرتضی،۱۳۵۵-
کروکیمعماری:دوساالنهآثاربرتر۹۱-۱۳۹۰/گردآوریوتالیفمرتضیصدیق.

مشهد:کتابکدهکسری،۱۳۹۱.
24۰ص.:مصور.

شابک:۵ـ۰7ـ6۵۰۹ـ6۰۰ـ۹78
وضعیتفهرستنویسی:فیپا

موضوع:طراحیقلمانداز
موضوع:معماری--کتابهایطراحی

شناسهافزوده:عبداللهی،رکسانا،۱۳۵۹-
Nردهبندیکنگره:۱۳۹۱4ک4ص/74۳۳/۵

ردهبندیدیویی:7۰2/8۱
شمارهکتابشناسیملی:2۹۱۰۰۰7

کتابکده تخصصي 
هنر، معماري و شهرسازي کسري



ــگاهی  ــترده کروکی، در فضاهای دانش ــی آموزشهای پیگیر و گس در پ
ــاتید صاحب قلم و تولید آثار  ــط اس و آتلیههای خصوصی در ایران، توس
ــا مجموعهای تدوین گردد که  ــد ت ارزنده در این حوزه، تصمیم گرفته ش
شامل برترین آثار کروکی دانشجویان و اساتید معماری ایران در دورههای 
زمانبندی شده باشد؛ تا هم ضامن حفظ این آثار گردد و هم مشوقی باشد، 
ــجویان دیگر و نیز فرهنگ حضور در محیطهای باز و آموزش  برای دانش

فرادانشگاهی و خودجوش را بسترسازی کند.

ــاتید  ــیاری از این عزیزان در هنگام چاپ اثر جزو اس ــت بس قابل ذکر اس
ــترش  ــتند و توان خود را در جهت گس ــگاههای ایران هس ــرب دانش مج
ــد. از خداوند  ــگاهی صرف میکنن ــگ آموزش خودجوش و فرادانش فرهن

متعال موفقیت تمام این عزیزان را خواستارم.
مرتضی صدیق
مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران
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